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Č.j. 543/16-1

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú v záhrade , na pozemku
KN-C č. 884/4 k. ú. Liešťany

Obec Liešťany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti pána Mareka Šúňa zo
dňa 25.04.2016, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje začatie konania v deň doručenia žiadosti a
upustenie od ústneho rokovania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín druhu jabloň s obvodom
kmeňov 50 a 90 cm, ktoré rastú v záhrade na pozemku KN-C č. 884/4 k. ú. Liešťany. Žiadosť
bola odôvodnená realizáciou stavby rodinného domu na ktorú ma vydané stavebné povolenie.
Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byt' účastníkom v tomto správnom konaní v
zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny - do 5 pracovných dni odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia : od 27.04.2016 do 04.05.2016
Potvrdenie záujmu byt' účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na:
Písomne na adresu: Obecný úrad Liešťany, Liešťany č.1 972 27 Liešťany, resp. osobným
doručením na Obecný úrad v Liešťanoch,
alebo elektronicky na adresu: oculiestany@stonline.sk

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia a navrhnúť
jeho doplnenie.
Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa
v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ľubomír Noska
starosta obce
Doručí sa:
1 x Marek Šúň, Šútovce č. 119, 972 01 p. Bojnice
1x Lucia Šúňová, Šútovce č. 119, 972 01 p. Bojnice
1 x spis
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